
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Świat przedstawiony w lekturze pt. “Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. 

 

Wykonaj rysunek wybranego bohatera z lektury. Pracę wykonaj w zeszycie, nie 

wysyłaj nauczycielowi. 

 

Ta historia w lekturze była najciekawsza. Przedstaw ją w postaci komiksu. 

Pracę wykonaj w zeszycie, nie przesyłaj nauczycielowi. 

 

Test sprawdzający znajomość lektury pt. “Kajko i Kokosz. Szkoła latania” w 

czasie lekcji online, godz. 11:00-11:30. 

 

Pisownia wyrazów z “ż” niewymiennym. Przeczytaj tekst w podręczniku s.282, 

283. Wypisz do zeszytu wyrazy zapisanie niebieskim kolorem. W zeszycie 

ćwiczeń zrób: ćw. 1 s.86, s.87 i 88. Nie przesyłaj nauczycielowi. 

 

Możliwość poprawy testu gramatycznego lub z lektur tylko 8 czerwca godz. 

10:00-10:30. 

01.06 

 

02.06 

 

 

03.06 

 

 

04.06 

 

 

05.06 

Ludwika 

Robakowska 

Poniedziałek 

01.06 - godz. 

10:00-10:30 

 

Czwartek 04.06 

- godz. 08:15-

08:45 

matematyka Temat 1: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

• Obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-

dziesietnych-latwiejsze-zadania?playlist=249 

• Zrób w zeszycie zadania: P 2,3/195-196 

• Zrób ćwiczenia: ćw. 1,2,3/80 

Temat 2: Porównywanie ułamków dziesiętnych cd. 

• Obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00184-porzadkowanie-ulamkow-dziesietnych-

trudniejsze-zadania?playlist=249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Chojnacka Czwartek 

11.00-11.30 

https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-latwiejsze-zadania?playlist=249
https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-latwiejsze-zadania?playlist=249
https://pistacja.tv/film/mat00184-porzadkowanie-ulamkow-dziesietnych-trudniejsze-zadania?playlist=249
https://pistacja.tv/film/mat00184-porzadkowanie-ulamkow-dziesietnych-trudniejsze-zadania?playlist=249


• Zrób w zeszycie zadania: P 5,6,11/196-197 

• Zrób ćwiczenia: ćw. 4,5,6/80 

Temat 3: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

• Obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00141-dodawanie-pamieciowe-liczb-

dziesietnych?playlist=242 

• Zrób w zeszycie: P 1,3,4/199 

• Zrób ćwiczenia: ćw. 1-4/81 

Temat 4: Dodawanie ułamków dziesiętnych cd. 

• Obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-

ulamkow-dziesietnych?playlist=242 

• Zrób w zeszycie zadania: P5,6,7/200 

• Zrób ćwiczenia: ćw.5-7/82 

Zadanie na ocenę! 

Rozwiąż testy on-line. W każdym teście zbierz 3 ananasy. Wyraźne zdjęcie z 

wynikiem każdego testu prześlij do 5.06.20 r. (termin ostateczny) 

1. https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-zlotowki_22_164 

2. https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-metry_22_165 

3. https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-kilogramy_22_166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 5.06.20 r. 

Język angielski Temat: Revision unit 4 - powtórzenie materiału unit 4. 

SB (podręcznik) page 62-63 exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13,14. 

Nagrania do ćwiczenia 8, 13, 14 – zamieszczone na MS Teams w zadaniach na 

ten tydzień. 

 

MS Teams – dodatkowe materiały zamieszczone na Teams 

 

05.06.20 Iwona Hibner Lekcja online 

czwartek 9:50 

https://pistacja.tv/film/mat00141-dodawanie-pamieciowe-liczb-dziesietnych?playlist=242
https://pistacja.tv/film/mat00141-dodawanie-pamieciowe-liczb-dziesietnych?playlist=242
https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkow-dziesietnych?playlist=242
https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkow-dziesietnych?playlist=242
https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-zlotowki_22_164
https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-metry_22_165
https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-kilogramy_22_166


 

historia Konsultacje  sala  A  305 

 

 

Temat : Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze. 

 Przeczytać podręcznik str. 126 – 128. 

 W zeszycie odpowiedzieć na dwa pytania. 

1. Napisz jakie państwa w czasie II wojny światowej okupowały Polskię. 

2. Czym była Armia Krajowa. 

02.06.2020 

Wtorek 

Piotr Jóżwiak Konsultacje w 

szkole, godz. 

830-900 
 

Odpowiedzi na 

pytania proszę 

zapisać w 

zeszycie. 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-

dla-4-8-sp.pdf 

11.05-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

konsultacje na 

bieżąco na  

czacie w Teams 

Informatyka Temat: Sortowanie tekstu w tabeli 

1. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/sortowanie-tekstu-w-

tabeli/DwvIkfGYE 

2. Zapoznaj się z materiałem w e-podręczniku. 

3. Wykonaj ćwiczenie 2 i ćwiczenie 3. Sprawdź swoje rozwiązania 

oglądając odpowiedź w e-podręczniku. 

Niczego nie 

przesyłamy 

 

Tomasz 

Ogrodnik 

Możliwość 

konsultacji na 

czacie Teams w 

godzinach zajęć 

 

Informatyka Temat: Kodowanie na ekranie blockly.games 
  
https://youtu.be/QXtXiSKKdik 
  
Drugi film:  
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ 
  
1. Wejdź na stronę https://blockly.games   
2. Zmień język na polski w prawym górnym rogu.  
3. Przejdź animacja, muzyka, staw: jak grać oraz staw 
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu doszedłeś/aś 
w/w grach (Odpisz w zadaniu w MS Teams w naszym zespole). 

07.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf
https://epodreczniki.pl/a/sortowanie-tekstu-w-tabeli/DwvIkfGYE
https://epodreczniki.pl/a/sortowanie-tekstu-w-tabeli/DwvIkfGYE
https://youtu.be/QXtXiSKKdik
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ
https://blockly.games/


Termin do 07.06.2020 

wdż Temat: Obrona własnej intymności (spotkanie dla grupy dziewcząt) ….................... B.Kamińska Lekcja on line 

Piątek 

godz.12.30 

Język angielski 

grupa I. 

Niklewska 

 

➢ Specjalnie dla Was z okazji Dnia Dziecka! 

Otwórzcie link i znajdźcie odpowiedz na pytanie: 

What does the Noholidays monster want? 
https://view.genial.ly/5ed0bcccdbd44e121590f32f/game-breakout-escape-room4 

Odpowiedz zapiszcie na swoim prywatnym czacie. Powodzenia! 

➢ Zapisz temat:  

Lesson 

• Subject: One ticket, please. 

Podręcznik str. 100 przeczytaj/wysłuchaj dialog i odpowiedz na pytanie 

zawarte w zadaniu 1. Najważniejsze zwroty z dialogu znajdują się w tabelce 

zad.2, możesz je przećwiczyć i odsłuchać. Na koniec zrób zadanie 3(wszystkie 

pliki dźwiękowe na MS Teams).   

• Poznane słownictwo przećwicz tutaj: 

https://wordwall.net/resource/1841905/engelska/english-class-a1-unit-74 

Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

➢ Zrób zadnia w View assignment/Lekcja 32 na MS Teams 

•  Zapisz temat: 

Lesson 

Subject: How much is it? 

Zapisz tabelkę z Lekcja32/MS Teams. Zrób zadanie 4 ze str.100do zeszytu.    

Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

Środa  

(3 czerwca) 

 

 

 

Czwartek 

(5 czerwca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek  

(8 czerwca) 

 

 

 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

Lekcja online 

wtorek 11:55 

(MS Team) 

Przyroda Las ma budowę warstwową.  

1.Podręcznik str. 181 - 186 

 

         ------ 

Agnieszka 

Szwarc 

Konsultacje  

na bieżąco  

https://view.genial.ly/5ed0bcccdbd44e121590f32f/game-breakout-escape-room
https://wordwall.net/resource/1841905/engelska/english-class-a1-unit-74
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


2.Utrwal wiadomości z ramki "To najważniejsze" str. 186 

3.Obejrzyj prezentację:  

"Las jako środowisko życia organizmów" 

https://www.youtube.com/watch?v=xmL_1oKpAT4 

"Jakie są warstwy lasu?" 

https://www.youtube.com/watch?v=WnsLesPYwuE 

 

Jakie drzewa rosną w lesie? 

       1.Podręcznik str. 187 - 192 

       2.Utrwal wiadomości z ramki "To najważniejsze" str. 192 

       3.Obejrzyj prezentację: 

         "Drzewa liściaste i iglaste" 

           https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY 

         "Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew?" 

          https://www.youtube.com/watch?v=jZItk9VTk78 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        ------ 

Teams -Czat 

 

Plastyka Samouczek malowania - krok po kroku 

 
Dla CHĘTNYCH - obejrzyj malubajki i wybierz jeden z tematów dla siebie.  
Wykonaj pracę zgodnie z bajeczką. 
 

Malubajka: 
"Biedronki na łące" 

https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY 

 
"Czarny kotek" 

https://www.youtube.com/watch?v=JljBM2k6Eqk 

 
"Rafa koralowa" 

05.06 (piątek) 

do godz.14.00 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams - Czat 

https://www.youtube.com/watch?v=xmL_1oKpAT4
https://www.youtube.com/watch?v=WnsLesPYwuE
https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY
https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY
https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY
https://www.youtube.com/watch?v=jZItk9VTk78
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY
https://www.youtube.com/watch?v=JljBM2k6Eqk
https://www.youtube.com/watch?v=JljBM2k6Eqk
https://www.youtube.com/watch?v=JljBM2k6Eqk


https://www.youtube.com/watch?v=IPAdSErlcy4 
 
UWAGA! Praca tylko na zaliczenie (bez oceny) 
 

Muzyka Temat: Kolorowe dzieci. 

Bawimy się w zabawy świata (Teamsy zadania). 

 

Do 10.06 Margarita 

Tuczko 

Teams 

Religia Obejrzyj następujące odcinki Historii Biblijnych Nowego Testamentu: 

1. https://youtu.be/ZprVvKx5dEg 

2. https://youtu.be/dJs1c-3SM0E 

07.06.2020 

 

Nic nie 

wysyłamy 

Mariusz 

Świerczyński 

W razie 

potrzeby czat 

MS Teams 

Godzina 

wychowawcz 

Spotkanie z wychowawcą  Anna Szczypczyk Teams ŚRODA: 

chłopcy 10.30-

11.00 

dziewczynki  

11.30-12.00 

Wychowanie 

fizyczne 

 Moja aktywność fizyczna poza domem -  

udokumentowanie odbytej aktywności na świeżym powietrzu (zdjęcie, opis lub 

screen z aplikacji)  

do 7 czerwca Anna Szczypczyk  

Technika  Zajęcia on-line nie odbędą się z powodu konsultacji w szkole.  Anna Szczypczyk  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPAdSErlcy4
https://youtu.be/ZprVvKx5dEg
https://youtu.be/dJs1c-3SM0E

